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Objetivo: O presente estudo identificou a proeinúria (PU) durante a disfunção renal 

induzida pelo modelo polimicrobiano de Sepse, CLP (Cecal Ligation and Puncture), 

associando-os aos marcadores nitrogenados ureia e creatinina plasmaticos.  

Métodos: O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Animais da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), protocolo: NS20/2014. Foram utilizados ratos 

Wistar (180-210g, n=6). Divididos em dois grupos experimentais: i) Sham, grupo 

controle falso cirurgia; ii) CLP, grupo induzido a sepse. Os animais do grupo CLP 

tiveram indução conforme os métodos adaptados de Rodrigues et al., (2012). Realizou-

se 4 pefurações no ceco de cada animal com uma agulha 18G. Os mesmos 

procedimentos experimentais foram conduzidos para o grupo Sham com exceção da 

ligadura e perfuração do ceco. Após 48hs do procedimento cirurgico, o lavado 

peritoneal e o sangue foram obtidos e semeados em placas contendo o meio de cultura 

ágar Mueller-Hinton e avaliados após 24hs. Cerca de 50 µL de urina da bexiga foi 

utilizado para a avaliação dos níveis de PU (Sensiprot
®

Labtest, Fortaleza, Brasil). O 

plasma obtido foi utilizado para dosagens plasmáticas de creatinina e ureia (Labtest
®
, 

Fortaleza, Brasil). Resultados: Ocorreu uma elevação no crescimento bacteriano no 

sangue e significativamente no lavado peritoneal (P<0,05) nas 48hs após cirugia. Os 

níveis de creatinina e ureia aumentaram no grupo CLP (0,72±0,02 e 52,88±8,8 mg/dL, 

respectivamente) em relação ao grupo Sham (0,43±0,08 e 19,67±1,7 mg/dL 

respectivamente) (P<0,05). Além disso, os valores de PU se elevaram 

consideravelmente no grupo CLP (199,0±38,5 mg/dL) frente ao grupo Sham 

(64,23±17,81) (P<0,05).  

Conclusão: O modelo experimental reproduziu alteações renais causadas por infecção 

polimicrobiana. A PU foi significativa, associada ao aumento dos compostos 

nitrogenados, indicando alterações glomerulares e tubulares ocasionadas pelo processo 

infeccioso. 

 


